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Milí přátelé,
máte rádi, když se na Vás ze spíže usmívají doma vyrobené zavařeniny? My 
také, proto jsme pro Vás opět připravili Váš oblíbený receptář na zavařování 
Dr.Oetker.

Omrzely Vás klasické džemy a marmelády a máte chuť vyzkoušet něco 
neobvyklého? V tom případě pro Vás máme hned 12 originálních receptů. 
Neobávejte se netradičních kombinací, s recepty Dr.Oetker připravíte ty 
nejlepší zavařeniny široko daleko! 

Ráno si můžete na čerstvé pečivo namazat Meruňkový džem se zázvorem 
a vanilkou, na oběd si chuť grilovaného masa vylepšíte Ostrou borůvkovou 
salsou a večer si vychutnáte skleničku Hruškového likéru. A v horkých 
letních měsících přijde zajisté vhod Bezinková šťáva smíchaná s ledově 
vychlazenou vodou! Pomyslnou třešničkou nakonec je Švestkový džem 
s vlašskými ořechy, který Vám osladí poslední teplé letní dny.

Přejeme Vám krásné a dlouhé léto plné inspirativních chutí!

Poznejte To nejlepší z ovoce!

Jana Lindišová Iveta Krausová
Zákaznický servis Zkušební kuchyně Dr.Oetker

PS: Nezapomeňte, že při zavařování se želírovacími přípravky Dr.Oetker 
si můžete zvolit, jaký podíl ovoce bude mít Váš džem nebo marmeláda! 
Dr.Oetker Gelfi x Klasik 1:1 zvolíme při přípravě klasických džemů 
s obsahem ovoce téměř 50 %. Dr.Oetker Gelfi x Extra 2:1 nebo Želírovací 
cukr Extra 2:1 zvolíme při přípravě extra ovocných džemů s obsahem 
ovoce až 67 %. Dr.Oetker Gelfi x Super 3:1 nebo Želírovací cukr Super 3:1 
zvolíme při přípravě super ovocných džemů s obsahem ovoce až 75 %. 
Obsah ovoce uvádíme u každého receptu na džem nebo marmeládu.

Vysvětlení použitých zkratek:
KL = kávová lžička
PL = polévková lžíce

Připomínáme, že všechny recepty jsou vyzkoušeny pouze s výrobky Dr.Oetker. 
Zavařeniny uchováváme na chladném a suchém místě. Otevřené sklenice ukládáme 
do lednice a rychle spotřebujeme.
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Krémový jahodový džem s banány
extra ovocný

obsahuje 67% ovoce

(4 kusy sklenic à 375 ml)
Doba přípravy: asi 20 minut

Přísady:
•  800 g jahod 
•  200 g banánů
•  1 balení Želírovacího cukru Extra 2:1 

Dr.Oetker

Příprava:
1. Omyté a očištěné jahody společně 

s oloupanými banány vložíme do většího 

hrnce a pomocí ponorného mixéru 

rozmixujeme. Přidáme Extra želírovací 

cukr, za stálého míchání přivedeme k varu 

a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 

2. Na talířek kápneme 1-2 KL právě 

svařeného džemu. Pokud je džem 

po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 

2 zarovnané KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu a ihned 

plníme až po okraj do připravených 

sklenic. Sklenice uzavřeme, obrátíme 

dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát 

na víčku. 

TIP: Chuť tohoto krémového džemu 

si zamilují především děti.

(5 kusů sklenic à 375 ml)
Doba přípravy: asi 20 minut

Přísady:
•  1200 g jahod 
•  300 g banánů
•  1 balení Želírovacího cukru Super 3:1 

Dr.Oetker

Příprava:
1. Omyté a očištěné jahody společně 

s oloupanými banány vložíme do většího 

hrnce a pomocí ponorného mixéru 

rozmixujeme. Přidáme Super želírovací 

cukr, za stálého míchání přivedeme k varu 

a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 

2. Na talířek kápneme 1-2 KL právě 

svařeného džemu. Pokud je džem 

po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 

2 zarovnané KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu a ihned 

plníme až po okraj do připravených 

sklenic. Sklenice uzavřeme, obrátíme 

dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát 

na víčku. 

TIP: Ještě více ovoce pro Váš croissant!

super ovocný

obsahuje 75% ovoce

receptar_26.indd   4 4.2.2010   16:37:45 receptar_26.indd   5 4.2.2010   16:37:51



(5 kusů sklenic à 375 ml)
Doba přípravy: asi 50 minut

Přísady:
•  400 ml vody
•  3 sáčky ovocného čaje
•  750 g filátek z pomerančů 

(asi z 9 pomerančů)
•  150 g karotky
•  200 ml jablečného džusu
•  2 zarovnané KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker
•  1 balení Želírovacího cukru Extra 2:1 

Dr.Oetker

Příprava:
1. Svaříme vodu a necháme čaj louhovat 

asi 15 minut. Pomeranče oloupeme. 

Vykrájíme „filátka“ (tj. jen čistou dužinu 

bez slupek). Šťávu zachytíme. Karotku 

omyjeme, očistíme, nastrouháme najemno.

2. Filátka z pomerančů, karotku, čaj, džus 

a kyselinu citrónovou společně s Extra 

želírovacím cukrem dobře promícháme 

ve větším hrnci. Za stálého míchání 

přivedeme k varu a důkladně povaříme 

minimálně 5 minut. 

3. Na talířek kápneme 1-2 KL právě 

svařené marmelády. Pokud je marmeláda 

po vychladnutí málo tuhá, vmícháme 

2 zarovnané KL Kyseliny citrónové Dr.Oetker.

4. Odebereme případnou pěnu a ihned 

plníme až po okraj 

do připravených 

sklenic. Sklenice 

uzavřeme, obrátíme 

dnem vzhůru a asi 

5 minut necháme stát 

na víčku. 

(4 kusy sklenic à 375 ml)
Doba přípravy: asi 20 minut

Přísady:
•  600 g jahod
•  400 g malin
•  1 Vanilkový lusk „Bourbon“ Dr.Oetker
•  1 balíček Gelfixu Super 3:1 Dr.Oetker
•  350 g cukru krupice nebo krystalu

Příprava:
1. Omyté jahody očistíme, necháme 

okapat a nakrájíme na malé kousky. Maliny 

přebereme a omyjeme. Ovoce vložíme 

do většího hrnce. Vanilkový lusk podélně 

rozřízneme, nožem vyškrábneme dřeň 

a společně se slupkou vložíme do hrnce 

k ovoci. Obsah balíčku Gelfix Super 

smícháme se dvěma PL cukru a přidáme 

k ovoci. Za stálého míchání vaříme asi 

1 minutu.

2. Přidáme zbytek cukru a přivedeme 

k varu, důkladně povaříme minimálně 

5 minut. Na talířek kápneme 1-2 KL 

právě svařeného džemu. Pokud je džem 

po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 

2 zarovnané KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu, 

vyjmeme lusk. Ihned plníme až po okraj 

do připravených sklenic. Sklenice 

uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru a asi 

5 minut necháme stát na víčku. 

Pomerančová 
marmeláda s karotkou

Jahodový džem 
s malinami a vanilkou

extra ovocná

obsahuje 55% ovoce/zeleniny
super ovocný

obsahuje 75% ovoce
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(2,8 l šťávy)
Doba přípravy: asi 20 minut 
Doba uležení v nálevu: 48 hodin

Přísady:
•  40 bezinkových květů
•  3 ½ balíčku Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker
•  1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr.Oetker
•  3 l převařené vody
•  3 kg cukru krupice nebo krystalu

Příprava:
1. Bezinkové květy opláchneme vodou 

a vložíme nejlépe do třílitrové zavařovací 

sklenice nebo do vyššího hrnce. 

2. Kyselinu citrónovou a Gelfix Extra 

rozmícháme v převařené vlažné vodě 

a nalijeme na květy. Sklenici nebo hrnec 

přikryjeme a květy v nálevu necháme 

48 hodin uležet.

3. Šťávu slijeme přes sítko, přidáme cukr, 

který dobře rozmícháme a necháme 

rozpustit.

4. Šťávu plníme do čistých lahví, dobře 

uzavřeme.

TIP: Šťávu ředíme pitnou vodou, 

podáváme s ledem nebo dobře 

vychlazenou.

(2,8 l šťávy)
Doba přípravy: asi 20 minut 
Doba uležení v nálevu: 48 hodin

Přísady:
•  40 bezinkových květů
•  3 ½ balíčku Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker
•  3 l převařené vody
•  3 kg cukru krupice nebo krystalu
•  1 balíček Pomůcky ke konzervování 

Dr.Oetker 

Příprava:
1. Bezinkové květy opláchneme vodou 

a vložíme nejlépe do třílitrové zavařovací 

sklenice nebo do vyššího hrnce. 

2. Kyselinu citrónovou rozmícháme 

v převařené vlažné vodě a nalijeme 

na květy. Sklenici nebo hrnec přikryjeme 

a květy v nálevu necháme 48 hodin uležet.

3. Šťávu slijeme přes sítko, přidáme 

cukr, pomůcku ke konzervování, dobře 

rozmícháme a necháme rozpustit.

4. Šťávu plníme do čistých lahví, dobře 

uzavřeme.

TIP: Zpestřete si sklenku sektu přidáním 

bezinkové šťávy dle Vaší chuti. Uvidíte, že 

budete příjemně překvapeni.

Bezinková šťáva
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(4 kusy sklenic á 375 ml)
Doba přípravy: asi 20 minut

Přísady:
•  1 kg odpeckovaných meruněk
•  1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr.Oetker
•  500 g cukru krupice nebo krystalu
•  1 Vanilkový lusk „Bourbon“ Dr.Oetker
•  200 g čerstvého zázvoru nebo 

1 zarovnanou KL mletého zázvoru

Příprava:
1. Omyté a odpeckované meruňky 

pomocí ponorného mixéru rozmixujeme 

ve větším hrnci. Obsah balíčku Gelfix 

Extra smícháme se 2 PL cukru a přidáme 

k ovoci. Za stálého míchání vaříme asi 

1 minutu.

2. Vanilkový lusk podélně rozřízneme, 

nožem vyškrábneme dřeň a společně 

se slupkou vložíme do hrnce k ovoci. 

Zázvor oloupeme, nakrájíme na plátky 

a také přidáme k ovoci (nebo přisypeme 

mletý zázvor). Přidáme zbytek cukru 

a přivedeme k varu. Důkladně povaříme 

minimálně 5 minut. Na talířek kápneme 

1-2 KL právě svařeného džemu. Pokud je 

džem po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 

do něj 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu, vyjmeme 

lusk a plátky zázvoru. Ihned plníme až 

po okraj do připravených sklenic. Sklenice 

uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru a asi 

5 minut necháme stát na víčku. 

(3 kusy sklenic á 375 ml)
Doba přípravy: asi 20 minut

Přísady:
•  700 g odpeckovaných meruněk
•  1 balení Dietního želírovacího 

ovocného cukru Dr.Oetker
•  1 Vanilkový lusk „Bourbon“ Dr.Oetker
•  200 g čerstvého zázvoru nebo 

1 zarovnanou KL mletého zázvoru

Příprava:
1. Omyté a odpeckované meruňky pomocí 

ponorného mixéru rozmixujeme ve větším 

hrnci. Přidáme dietní želírovací cukr a velmi 

dobře promícháme. Za stálého míchání 

přivedeme k varu a vaříme minimálně 

3 minuty.

2. Vanilkový lusk podélně rozřízneme, 

nožem vyškrábneme dřeň a společně se 

slupkou vložíme do hrnce k ovoci. Zázvor 

oloupeme, nakrájíme na plátky a také 

přidáme k ovoci (nebo přisypeme mletý 

zázvor). Důkladně povaříme minimálně 

2 minuty. Na talířek kápneme 1-2 KL 

právě svařeného džemu. Pokud je džem 

po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 

do něj 2 zarovnané KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu, vyjmeme 

lusk a plátky zázvoru. Ihned plníme až 

po okraj do připravených sklenic. Sklenice 

uzavřeme, obrátíme dnem vzhůru a asi 

5 minut necháme stát 

na víčku. 

Pikantní meruňkový džem s vanilkou a zázvorem 

extra ovocný

obsahuje 67% ovoce
dietní

obsahuje 75% ovoce
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(4 kusy sklenic à 375 ml)
Doba přípravy: asi 20 minut

Přísady:
•  1000 g borůvek 
•  1 červená feferonka nebo chilli paprička
•  30 g čerstvého nastrouhaného zázvoru 
•  3 chemicky neošetřené limetky
•  400 ml jablečného džusu
•  1 balení Želírovacího cukru Extra 2:1 

Dr.Oetker 
•  2 zarovnané KL soli
•  špetka čerstvě mletého pepře

Příprava:
1. Borůvky přebereme, omyjeme 

a ponorným mixérem rozmixujeme. 

Feferonku nebo chilli papričky očistíme 

a nasekáme najemno. Chilli papričky 

jsou velice ostré, při jejich zpracování 

použijeme gumové rukavice. Zázvor 

oloupeme, nastrouháme najemno. Limetky 

omyjeme, osušíme, kůru nastrouháme 

a vymačkáme šťávu.

2. Všechny připravené suroviny společně 

s jablečným džusem vložíme do většího 

hrnce a dobře promícháme s Extra 

želírovacím cukrem. Za stálého míchání 

přivedeme k varu a důkladně povaříme 

minimálně 5 minut. 

3. Salsu ochutíme solí a pepřem 

a okamžitě plníme až po okraj 

do připravených sklenic. Sklenice 

uzavřeme, obrátíme dnem 

vzhůru a asi 5 minut necháme 

stát na víčku. 

TIP: Namísto čerstvých 

borůvek můžeme použít 

i mrazené borůvky. Salsu 

podáváme ke grilovanému 

nebo pečenému masu. 

(2,5 l likéru)
Doba přípravy: asi 20 minut 

Přísady:
•  2 l hruškového nektaru 
•  1 balíček strouhané citrónové kůry 

nebo nastrouhaná kůra ze 2 chemicky 
neošetřených citrónů

•  1 balíček Gelfixu Klasik 1:1 Dr.Oetker
•  500 g cukru krupice nebo krystalu
•  400 ml vodky

Příprava:
1. Hruškový nektar a citrónovou kůru 

vložíme do většího hrnce. Obsah balíčku 

Gelfix Klasik smícháme se 2 PL cukru 

a přidáme do tekutiny. Za stálého míchání 

uvedeme k varu. Přidáme zbytek cukru 

a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 

2. Tekutinu necháme asi 20 minut 

vychladnout, přidáme vodku a přelijeme 

přes sítko. Plníme do čistých lahví a dobře 

uzavřeme. Skladujeme v chladu a temnu. 

Likér necháme nejméně 2 dny uležet 

a podáváme vychlazený.

TIP: Šťávu z hrušek si můžeme připravit 

sami v odšťavňovači.

Ostrá borůvková salsa Hruškový likér
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(5 kusů sklenic à 375 ml)
Doba přípravy: asi 40 minut

Přísady:
•  1300 g švestek nebo slív
•  200 ml červeného vína nebo šťávy 

z červených hroznů
•  150 g jader vlašských ořechů
•  1 balení Želírovacího cukru Super 3:1 

Dr.Oetker

Příprava:
1. Omyté a okapané švestky nebo slívy 

rozpůlíme, zbavíme pecek a nakrájíme 

na malé kousky. Vložíme do většího hrnce, 

přidáme červené víno nebo hroznovou 

šťávu, nasekané vlašské ořechy a Super 

želírovací cukr. Dobře promícháme, 

za stálého míchání přivedeme k varu 

a důkladně povaříme minimálně 5 minut. 

2. Na talířek kápneme 1-2 KL právě 

svařeného džemu. Pokud je džem 

po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 

2 zarovnané KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu a ihned 

plníme až po okraj do připravených 

sklenic. Sklenice uzavřeme, obrátíme 

dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát 

na víčku. 

TIP: Přidáním vlašských 

ořechů se zkrátí doba 

trvanlivosti maximálně 

na 4 měsíce. 

Podle chuti můžeme společně 

povařit s celou skořicí. 

Použijeme na plnění buchet 

a jiných moučníků.

(4 kusy sklenic à 375 ml)
Doba přípravy: asi 30 minut

Přísady:
•  750 g ostružin 
•  250 g jablek
•  1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr.Oetker
•  500 g cukru krupice nebo krystalu

Příprava:
1. Ostružiny přebereme a omyjeme, jablka 

omyjeme, oloupeme, zbavíme jádřinců 

a nakrájíme na malé kousky. Ovoce vložíme 

do většího hrnce. Obsah balíčku Gelfix 

Extra smícháme se 2 PL cukru a přidáme 

k ovoci. Za stálého míchání vaříme asi 

1 minutu. Přidáme zbytek cukru, přivedeme 

k varu a důkladně povaříme minimálně 

5 minut. 

2. Na talířek kápneme 1-2 KL právě 

svařeného džemu. Pokud je džem 

po vychladnutí málo tuhý, vmícháme 

2 zarovnané KL Kyseliny citrónové 

Dr.Oetker.

3. Odebereme případnou pěnu a ihned 

plníme až po okraj do připravených 

sklenic. Sklenice uzavřeme, obrátíme 

dnem vzhůru a asi 5 minut necháme stát 

na víčku.

Švestkový džem 
s vlašskými ořechy

Ostružinový 
džem s jablky

super ovocný

obsahuje 75% ovoce
extra ovocný

obsahuje 67% ovoce
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Už jste vyzkoušeli Ovocné želé?

Více nápadů a dalších 6 speciálních receptů s Ovocným želé naleznete 
na www.oetker.cz.  

Máte rádi ovoce? Nechcete trávit dlouhý čas v kuchyni? Rádi experimentujete? Tak 
právě pro Vás připravil Dr.Oetker jedinečný výrobek - Ovocné želé!

Ovocné želé je lehký osvěžující dezert 
určený nejen pro letní sezónu. Ovocné 
želé neobsahuje žádné tuky a tudíž je 
přirozeně bez cholesterolu.

Ovocné želé s obsahem želatiny přispívá 
k lepšímu fungování kloubů a pozitivně 
působí na pružnost pokožky, šlach 
a cévních stěn.

Příprava dezertu s Ovocným želé je 
rychlá a velice jednoduchá: 

Přivedete do varu 500 ml vody, odstavíte 
z plotny, vsypete obsah sáčku Ovocného 
želé, přidáte cukr a vše důkladně 
rozmícháte. Nyní již stačí dle vlastní 
fantazie zalít kousky nakrájeného ovoce 
připraveným Ovocným želé, anebo 
se můžete nechat inspirovat některým 
z našich výtečných vyzkoušených 
receptů s alkoholem. Hotový dezert 
necháte ztuhnout minimálně 5 hodin 
v chladničce a následně chlazený 
podáváte.

Dr.Oetker s.r.o., Americká 2335, 272 01 Kladno • www.oetker.cz

cnýným m želé nnalalezeznenetete VíV ce nápadadů ů a a dadalšlšících 6 speciálních receptů s s Ovoc
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